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Тарфяна-балотныя комплексы Беларусi выконваюць важныя пры
родна-ахоуныя функцыi па падтрыманнi экалагiчнай раунавагi у пры
род3е (водарэгулюючыя, рэкрэацыйныя, рэгенерацыя кiслароду i г. д.) 
[ 1]. Аднак у вынiку .антрапагеннага у3д3еяння адбываецца дэградацыя 
тарфяных месцараджэнняу. Так, наt1рыклад, амаль палова тарфянога 
фонду Палесся выкарыстоуваецца пад сельгасугодд3i, а, паводле даных 
[2], атрыманых на Палеекай доследна-мелiярацыйнай станцыi, ра3бу
рsнне арганiчнага рэчыва пад шматгадовымi травамi складае 7-8, пад 
прапашнымi- 11-12 т/га у год (у абсалютна сухой масе). У сувя3i 
3 гэтым пытаннi вывучэння дынамiкi ра3бурэння i страт арганiчнага 
рэчыва набываюць першараднае 3Начэнне i патрабуюць распрацоукi 
простых i над3ейных метадау кантролю. 

Адным 3 параметрау, якiя характары3уюць стан тарфяных месца
раджэнняу, 3'яуляецца ступень мiнералi3ацыi (3ольнасць) г.пебау. 
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3 мэ:гай вывучэння магчымасцi выкарыстання спеt<трапалярызацыйных 
характарыстык для дыстанцыйнага кантролю тарфяных месцараджэн
няу правQдзiлi~я натурныя эксперыменты на 12 тэставых участках 
Грычына-Старобiнскага балотнага стацыянара. Участкi адносiлiся да 
тарфяна-гле~вых глебау нiзiннага тыпу з колькасцю мiнеральных кам
г.анентау ад 13 да 98%. Зольнасць i вiльготнасць глебау вызначалiся 
тьшавым метадам па ДАСТ 11305-83 i ДАСТ 1 1306-83 адпаведна. 

Аптычныя ха ракта рыстыкi г лебау вымяралiся з пляцоукi 20 Х 4 см2 
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спектрапалярыметрам МСС-2П [3] у 
спектральным дыяпазоне 0,42-0,78 
мкм (ступень палярызацыi вызначала
ся у дыяпазоне 0,47-0,73 мкм) пры - зе
нiтных вуглах Сонца 80 = 45-47°, хмар
насцi 1-2 балы. Вымнрэннi праводзi
лiся пад вугламi О i 60° пры азiмуце 
180' (азiмут Сонца 0°). Сяр'эднеквад
ратычная хiбнасць . вызначэння спек- · 
траль'най шчылыrасцi энерг-етычнай 
яркасцi ( СХЭЯ) складала 7-10%, 
хiбнасць вызначэння ступенi паляры
зацыi ± 0,05. Праводзiлiся вымярэннi 
ушчыльненага верхняга слоя глебы. 

Рыс. 1. СХЭЯ уш'!Ьrльнснага слон глебы пры 
вымярэннi пад вугламi 80 =45°, 8=0° (штры
хавыя лiнii), 8=60°, <р=180° ( суцэльныя): 
1, 1'- Z=94,1 %, W=2, 1 %; 2, 2' -Z=79,6%", 
w = 4 3%. 3 3' - z = 45 4% w = 14 о%' 4 4' -

' ' • Z= 13,3_%\ ·w~ 13,3% · • 

Вынiкi кантактных вымярэнняу паказалi, што памiж зольнасцю i 
вiльготнасцю iснуе адваротная лiнейная залежнасць (каэфiцыент карэ
ляцыi R=-0,82): чым больш глеба насычана арганiчнымi рэчывамi 
(меншая зольнасць), тым больш вiльгацi назапашваецца i захоуваецца 
5- глебе. 

Спектральныя размеркаваннi СХЭЯ ушчыльненай глебы пры вымя
р .~ннi пад вугламi е==оо, 60°, ер = 180° для розных значэнняу зольнасцi i 
вiльготнасцi прьtведзены на рыс. 1. :Каэфiцыенты варыяцыi СХЭЯ па 
краях спектрал.ьнага дыяпазону склалi 10-15%, у сярэдзiне- не больш 

Т а б л i ц а 1. з·начэннi iнтэrральнай яркасцi, каардынатау колернасцi, зольнасцi 
вiльrотнасцi тэставых пляцовак 

z, % 1 \17,% ILJ:. x ro-•l Xx io-• 1 Yx io-• 

94,12 2,14 8,72 3,58 3,84 11,8 3,91 4,03 
94,19 3,45 9,02 3,96 · 4,03 1 6,85 4,01 4,04 
81' 14 . 3,57 7,62 3,_91 4,04 7,52 3,88 4,05 
79,58 4,27 7,42 3,88 4,01 7,90 3,84 4,03 
54,48 1 6,13 5,03 3,86 4,01 4,37 3,83 . 4,05 
43,96 9,03 3,27 3,90 4,04 2,77 ' 3,93 4,03 
45.,36 14,0 4,77 3,89 4,04 3,97 \ 3,80 4,08 

. 26,82 17,4 4,39 3,77 3,87 4,26 3,74 3,86 
' 17 ,95 ' 24,2 2,81 3,80 3,89 2,61 

' 
3,76 3,95 

14,41 12,9 3, 19 3,76 3,94 2,59 3,77 

1 

3,94 
13,56 11 ,.1 . 2,75 3,87 4,03 2,82 3,79 .4, 11 
13,32 13,3 2,46 3,96 4,09 2,86 3,94 4.21 
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· 'r а б л i ц а 2. Каэфiцыенты карэляцыi nамiж СХЭЯ, стуnенню nалярызацыl, 
вiльготнасцю i зольнасцю 

схэя 1 Ступень палярыэацыi 

IP= 180°, 0= 0° 0= 60° 1 8= 0° 1 8= 60° 

Д, мкм 1 z 
1 

\17 z w 1 д, мкмl z w ,, z \17 

0,44 0,941 -0,75 0,84 -0,69 0,47 -0,70 0,50 -0,80 0,52 
0,48 0,95 . -0,77 0,87 -0,72 0,50 -0,18 0,03 -0,68 0,49 
0,52 0,96 -0,78 о :В7 -0,72 0,54 -0,05 -0,18 -0,54 0,25 
0,56 0,96 -0,77 0,88 -0,72 0,58 -0,01 -0,04 -0,56 0,26 
0,60 0,94 -0,76 0,88 -0,73 0,62 -0,30 о, 16 -0,86 0,63 
0,64 0,94' -0,76 0,88 -0,73 0,66 -о:33 о, 17 -0,82 0,61 
0,68 0,96 -0,79 0,89 -0,79 0,70 -0,31 о, 10 -0,70 0,70 
0,72 0,95 -0,77 0,88 -0,77 0,73 -0,34 о, 13 -0,63 0,66 
0,78 0,96 . -0,77 0,88 -0,72 

за 7%. Павелiчэнне СХЭЯ глебау з ростам зольнасцi звявана з насы
чэннем глебы мiнеральнымi светлаафарбаванымi кампанентамi (кварц, 
злучэннi жалеза, марганцу i г. д.). Разлiк каэфiцыентау карэляцыi / 
СХЭЯ глебау на розных даужынях хваляу памiж1 са бой пры розных 
значэннях зольнасцi i вiльготнасцi паказау, што СХЭЯ карэлююць адзiн 
з адным з R=0,87-0,99. Гэта дазваляе меркаваць, што спектральны 
састау адлюстраванага ад тарфянiста-глеевых глебау выпраменьвання 
1:-1е залежьщь ад велiчынi зольнасцi i вiльготнасцi. Разлiк каардынатау 
колернасцi [ 4] паказау (табл. 1), што пры змяненнi зольнасцi, вiльгот
насцi i вугла назiрання змяненнi каардынатау колеру, якiя характары
зуюць колернасць аб'екта, знаходзяцца у межах хiбнасцi вызначэння 
гэтых велiчыняу. Гэта таксама пацвярджае нязменнасць спектральнага 
саставу адлюстраванага ад глебау выпраменьвання пры змяненнi золь
насцi для тарфянiста-глеевых глебау. 

Назiраюцца даволi высокiя значэннi каэфiцыентау карэляцыi памiж 
СХЭЯ, зольнасцю i вiльготнасцю для абодвух вуглоу назiрання (табл. 
2): з зольнасцю R=0,95-0,94, з вiльготнасцю- R=0,69-0,74. Высо
кiя каэфiцыенты карэляцыi памiж СХЭЯ на ycix даужынях хваляу спек
тральнага дыяпазону, якi разглядаецца, як з зольнасцю, так i памiж 
сабой дазваляюць зрабiць выснову пра мэтазгоднасць выкарыстання 
iнтэrральных значэнняу яркасцi для вызначэння ступенi мiнералiзацыi 
глебау. Iнтэгральныя значэннi СХЭЯ для участкау, якiя вывучаюцца, 
прыведзены у табл. 1. · 

Былi вызначаны рэгрэсiйныя залежнасцi памiж iнтэгральнымi ярка
сцямi слоя глебы з вiльготнасцю у дыяпазоне 2,1% ~ W~24,2%, з 
зольнасцю- 13,32% ~Z~94,12%: 

Z =- 19,6 + 1300,0L:t, е= 0°, ер = 180°, R2 =о 92 
' ' 

W = 21,5- 219,0L:t, R2 = 0,61, (1) 

Z = - 0,68 + 973,0L:t, е= 60°, ер= 180'', R2 = о,78, 

W = 18,5- 166,0L:t, R2 = o,s3, 

дзе L:t- iнтэгральныя значэннi СХЭЯ, Вт/ (см2 · мкм), сяр.; R2 - каэфi
цыент дэтэрмiнацыi, якi характарызуе працаздольнасць урауненняу. 

Аналiз атрыманых залежнасцяу паказау, што зольнасць лепш за усё 
вызначаць па вымераных у надзiр iнтэграЛьных значэннях яркасцi. 
Аналагiчныя вынiкi атрыманы у [5, 6] па вызначэннi гумусу у глебах. 
Атрыманап рэгрэсiйная залежнасць i роскiд эксперыментальных зна
чэнняу прыведзены на рыс. 2, а. Сярэдняя · адносная хiбнасць вызначэн
'НЯ зольнасцi па атрыманай залежнасцi не перавышае 15%. Пытаннi 

1 
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уплыву структуры nаверхнi i ступенi вiльготнасцi tлебы npьr вядомай 
зольнасцi на каэфiцыенты рэгрэсiйных залежнасцяу патрабуюць далей
шай эксперыментальнай прапрацоукi, бо вядома, што залежнасць яр
касцi ад вiльготнасцi для глебау рознага механiчнага саставу спецы
фiчная i часцей за усё непрамалiнейная: светл.аафарбаваныя глебы 
больш адчувальныя да змянення вiльготнасцi, чым цёмныя глебы з вы
сокай колькасцю арганiкi, i, акрамя таго, глебы з рассечанай павер·хняй 

Ll• 6т/(см2 · ~.1Км)сяр ю-2 Р,% 

9,0 '/ 7,0 

sp yr 50 

3,0 ,$ 30 

1,0 10 

10 30 50 70 90 7П Z,"'o 

Рыс. 2. Залежнасць (а) iнтэгральных значэнняу яркасцi ад зольнасцi nры 8=0°, 80 =45_0 ; 

б- стуnенi nалярызацыi на Л.=0,62 мкм ад . зольнасцi nры 80 = 45°, 0=60°, <р = 180~: 
суцэльная лiнiя- разлiчаная рэгрэсiйная эалежнасць, кроnкi- эксnерыментальныя эна· 

чэннi, вертыкальныя адрэзкi- сярэднеквадратычныя адхiленнi 

Р,% 

40 

20 

О, б 0,7 0,5 О, б 0,7 А,мкм 

Р,% 

40 

20. 

Рыс. 3. Сnектральнае размеркаванне стуnенi nалярызацыi выnраменьвавня, адлюстра
ванага ад глебы: а-nры 80 =45°, 8=60°, 6-nры cp=l80°: 1-2=94,1%\ W=2,1%; 
2-2=79,6%, W=4,3%'; 3-2=26,8%, W=l7,1%; 4-2=45,4%, W=l4,0%; 5 -

2=13,3%, W=IЗ,З%' 

(узрыхленьrя) выглядаюць больш цёмнымi у параунаннi з гладюм1 1 
даюць меншыя· градыенты залежнасцi СХЭЯ ад вiльготнасцi [7]. 

Параунанне СХЭЯ глебау, вымераных пад вугламi О i 60°, qJ= 180°, 
паказвае, што· пры Z";;:378% для утрамбаванай паверхнi характэрна 
павелiчэнне яркасцi з . ростам вугла назiрання; ва ycix астатнiх выпад
ках незалежна ад ступенi вiльготнасцi вымераныя пад 60° СХЭЯ мен
шыя, чым пры надзiрнай здЬI)\ЩЬI, i адносiны СХЭЯ глебау для двух 
вуглоу практычна не залежаць ад ступенi мiнералiзацыi. 

, Адначасова з вымярэннямi СХЭЯ пры розных умовах назiрання 
праводзiлiся палярызацыйныя вымярэннi i разлiчвалася ступень паля
рызацыi (Р) выпраменьвання, адлюстраванага ад глебау [7]. На рыс. 3 
прыведзены спектральныя- залежнасцi ступенi палярызацыi выпрамень
вання, адлюстраванага ад утрамбаванага слоя глебы, пры вуглах назi
рання 8=0°, 8=60°, qJ= 180°. Атрьrманьrя · вынiкi паказалi, што змяненне 
ступенi палярызацыi пры змяненнi зоо!Jьнасцi i вiльготнасцi больш пра
яуJiяецца пры вымярэннi пад вугламi 8=60°, qJ= 180°: з павелiчэннем 
колькасцi apraнiкi i вiльготнасцi ступень палярызацыi расце. У табл. 2 
прьrведзеньr каэфiцыентьr карэляцыi riaмiж ступенню палярызацыi, 
зольнасцю i вiльготнасцю . 3 аналiзу каэфiцыентау карэляцьri вiдаць, · 
што для ушчыльненага паверхневага слоя глебьr надзiрньrя вымярэннi 
ступенi палярызацыi неэфектыуныя i адной з прычын гэтага з'яуляюц-
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na малыя змяненнi велiчынi R, якiя можна параунаць з хiбнасцю вы
значэння ступенi палярызацыi .. 

Для вымярэнняу пад вуглом 60° у спектральных дыяпазонах, д3е на-
3iраюцца найбольш высокiя i значныя каэфiцыенты карэляцыi, былi 
разлiчаны каэфiцыенты лiнейнай рэгрэсiйнай залежнасцi памiж сту
пенн!О паляры3ацыi i зольнасцю. Аналiз паказау, што лiнейная 3алеж
насць iснуе памiж 3Ольнасu.ю i ступенню . паляры3ацыi на Л.=0,62 мкм: 

Z = 103,0-224,0 Р0 , 82 , О, 14 < Р0 , 62 "< 0,48, R2 = 0,73. · (2) 

Сярэдняя адносная хiбнасць вы3начэння зольнасцi па pэrpэcii (2) 
складае 20%. Атрым:аная 3алежнасць i роскiд эксперыментальных да
ных паказаны на рыс. 2; б. Вядома, што ступень паляры3ацыi выпра
меньвання, адлюстраванага ад глебау, залежыць не толькi ад тыпу гле
Gа)'т, але i ад структуры лаверхневага слоя i вiльготнасцi. Паводле 
лiтаратурных даных [8, 9], сувя3ь памiж ступенню паляры3ацыi i вiль
готнасцю для г лебау нелiнейная, аднак у правед3еных ·эксперьrментах 
вы3начыць уклад вiльruтнасцi не удалося, i таму мэта3годна правесцi 
дадатковыя даследаваннi па ацэнцы уплыву вiльготнасцi i структуры 
наверхнi на каэфiцыенты атрыманых рэгрэсiйных залежнасцяу. 

Такiм чынам, атрыманыя эксперыментальныя даныя пака3ваюць маг
чымасць вы3начэння ступенi мiнералi3ацыi глебау у раёнах, для якiх 
iснуе лiнейная залежнасць памiж вiльготнасцю i 3Ольнасцю глебау, 3 
над3iрных вымярэнняу iнтэгральных 3Начэнняу яркасцi i вымярэння па
лярызацыi на Л.=0,62 мкм пад вугламi 8=60° i <р= 180°. Адначасова 3 
дыстанцыйнымi вымярэннямi на кантрольным участку неабходна 3Ме
рыць 3ольнасць i вiлрrотнасць i увесцi карэкцыю каэфiцыентау рэгрэ
сiйных урауненняу у 3алежнасцi ад дыяпа3ону змяненняу вiльготнасцi. 
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